"Člověk je bohatý tím,

co učinil pro druhé."
Johann Wolfgang von Goethe
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Vážení dárci, obdarovaní,
spolupr acovníci a partneři
Nadace člověk člověku Vám předkládá v pořadí již čtvrtou výroční zprávu.
V loňském roce jsme na nadačních příspěvcích vyplatili přes jeden milion korun
a podpořili osmnáct neziskových organizací.
Koho jsme podpořili?
Největší část nadačních příspěvků je určena na projekty pomáhající ohroženým dětem a mládeži. Konkrétně organizacím, jejichž činností je provozování azylového domu pro děti, práce s rodinou v krizi (jako prevence odebírání
dětí z rodin), podpora náhradní rodinné péče, provozování azylového domu pro matky s dětmi, podpora dětí ze sociálně slabého prostředí, podpora mládeži v nepříznivé a ohrožující situaci.
Druhou významnou oblastí naší podpory je pomoc nemocným a handicapovaným, konkrétně pomoc hluchoslepým, psychicky nemocným a mentálně postiženým, nemocným v terminální fázi onemocnění (hospicová péče)
a nevyléčitelně nemocným a postiženým dětem.
Dalšími oblastmi podpory jsou aktivní trávení volného času seniorů, volnočasové aktivity dětí a mládeže a osvěta
mládeže v oblasti rizikového chování.

Rozložení nadačních příspěvků podle cílových skupin

osvěta a vzdělávání dětí a mládeže

7%

volný čas dětí a mládeže

9%

opuštěné matky s dětmi 13%

2%

senioři

27% ohrožené děti a mládež
43% nemocní a handicapovaní
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Jak pr acujeme?
Stále se učíme jak správně nadaci vést, jak nejlépe vyhodnocovat obdržené žádosti, jak rozpoznat, kde bude naše
pomoc aktuálně nejvíce potřebná, či kde se prostřednictvím naší pomoci můžeme spolupodílet na nastartování
dlouhodobějších pozitivních změn.
S námi podpořenými organizacemi se známe osobně, naši podporu s nimi diskutujeme, navštěvujeme je i jimi
pořádané akce.
Naše pomoc je vždy adresná a přesně víme, na co se námi darované peníze využívají. Organizace nám předkládají
podrobné rozpočty a vyúčtování.
Obecně velkým problémem neziskového sektoru je nedostatek prostředků na mzdy a tudíž nedostatek pracovníků (ať těch, co přímo pracují s klienty, či těch, co se starají o vedení a administrativu organizací). Soukromé subjekty
na mzdové náklady přispívají zřídka a státní zdroje jsou omezené státním rozpočtem na straně jedné a tabulkovými
výměrami mezd na straně druhé. Vnímáme toto jako velký problém a proto je téměř osmdesát procent našich
loňských příspěvků určeno na úhradu mzdových nákladů.
Příspěvky na mzdy směřujeme do dvou oblastí. První je zkvalitnění a zintenzivnění práce s klienty (příspěvky na
mzdy těch, kteří s klienty přímo pracují). V této oblasti sledujeme, kolika klientům jsme pomohli, či jak byla práce
s nimi vylepšena. Druhou oblastí je personální posílení organizace v oblasti získávání finančních prostředků – fundraisingu (příspěvky na mzdy fundraiserů). V této oblasti podpory máme velmi dobré zkušenosti. Dobrý fundraisingový pracovník dokáže organizaci přinést několikanásobně více peněz, než činí náklady na jeho mzdu a tím je
vlastně znásobena i naše podpora.
V případě, že náš příspěvek směřuje na mzdové náklady, většinou se osobně seznamujeme s pracovníky, na jejichž odměnu je náš příspěvek určen a organizace nám jejich práci i výplaty vykazují.

Co je v Nadaci nového?
Na přelomu roku 2009 a 2010 jsme intenzivně pracovali na zlepšení prezentace naší Nadace. Výsledkem je nové
logo, na které máme velmi kladné ohlasy, a také nová podoba webových stránek. Doufáme, že se budou líbit
i Vám.
Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají pomáhat.
Správní rada Nadace člověk člověku
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Dodržování pr avidla stanoveného
pro omezení nákladů
Nadace má svým statutem určeno toto pravidlo pro omezení nákladů:
Celkové roční náklady Nadace související se správnou Nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.
Výpočet dodržení pravidla pro omezení nákladů v roce 2009:
Celkové roční náklady související se správou Nadace
Hodnota ročně poskytnutých nadačních příspěvků
Poměr ročních nákladů k poskytnutým příspěvkům

111 497 Kč
1 070 194 Kč
10,42%

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace bylo dodrženo.

Přehled obdarovaných orgAnizací
Nadace v roce 2009 vyplatila příspěvky ve výši 1 092 234,- Kč
a podpořila 18 občanských sdružení.
Název organizace

Částka (Kč)

Kolpingova rodina Praha 8

141 610

Fond ohrožených dětí

100 000

Hospic sv. Jana Neumanna

100 000

LATA

80 400

ACET

79 154

Klub nemocných cystickou fibrózou

75 000

LORM

75 000

INTERNETPORADNA.CZ

74 370

Zajíček na koni

70 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Hornomlýnská

66 560

Ledovec

50 000

Rodina sv. Zdislavy

50 000

Dům tří přání

37 500

INEX SDA

25 000

MIKÁDO

25 000

DC TOTEM

19 200

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

13 440

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí

10 000

Celkem

1 092 234

Na následujících stránkách vám tyto organizace a námi podpořené projekty představujeme.
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Kolpingova rodina Pr aha 8
www.kolpingpr aha.cz/azylov y-dum/
Kolpingova rodina Praha 8 je nezisková organizace, člen Kolpingova díla České republiky. Hlavním projektem organizace je Kolpingův dům - azylový dům pro matky s dětmi, které se dostaly do obtížné životní situace. V rámci Prahy se
Kolpingův dům specializuje na klientky, které jsou velmi mladé či jinak rizikové, nemají funkční rodinné zázemí a mají
řadu závažných osobních i existenčních problémů. V mnoha případech hrozí jejich selhání a umístění dětí do náhradní
péče. Kolpingův dům nabízí dlouhodobý intenzivní sociálně rehabilitační a poradenský program, zaměřený na rozvoj
a posilování sociálních a rodičovských dovedností a na podporu aktivního přístupu k řešení problémů.
Podpořený projekt

Příspěvek v Kč

Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu

141 610

Projekt ”Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“ sleduje dlouhodobý cíl – vytvořit ve spolupráci s úřady městských částí systém komplexního řešení problémů těchto žen. Projekt zahrnuje jak
intenzivní spolupráci s klientkami v azylovém domě, tak i její pokračování v tréninkových bytech formou terénní práce
(v současné době provozuje Kolpingův dům čtyři tréninkové byty). Příspěvek Nadace umožňuje personálně zabezpečit kvalitní a intenzivní spolupráci s klientkami v azylovém domě i v tréninkových bytech.

V ýro č n í z p r áva Na da c e Č lo v ěk Č lo v ěku 2 0 0 9

V ýroč ní z p r áva N ad ac e Člověk Č lo v ěku 2 0 0 9

Fond ohrožených dětí

Asistenční, mediační a ter apeutické centrum Opava
www.fod.cz
Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo
jinak sociálně ohroženým dětem s působností na celém území České republiky.
Podpořené projekty

Příspěvek v Kč

AMT centrum Opava

50 000

AMT centrum Krnov

50 000

AMT centrum Opava – Asistenční, mediační a terapeutické centrum je součástí opavské pobočky Fondu ohrožených
dětí. AMT centrum se zabývá problematikou rozpadající se rodiny s dětmi, příp. rodiny ocitající se v jiné, obdobné krizové situaci. Podpora rodině v krizi je realizována formou asistence, terapie a mediace. Cílem je zlepšení vztahu mezi
rodiči a dětmi, zvýšení zodpovědnosti rodičů a zamezení umístění dětí mimo péči rodičů. Příspěvek Nadace je určen
na úhradu nákladů tohoto projektu.
AMT centrum Krnov – činnost AMT Krnov je shodná s činností AMT centra v Opavě, je rozšířením služby rodinám
v regionu a plně navazuje a využívá zkušenosti centra v Opavě.
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Hospic sv. Jana N. Neumanna
www.hospicpt.cz
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.
Poskytované služby: 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty z celé České republiky je připraveno sloužit každému potřebnému, přistýlky pro doprovázející, půjčovna pomůcek, poradenské služby, respitní
pobyty.
Podpořené projekty

Příspěvek v Kč

Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám

50 000

Vzdělávání v Hospicové péči

50 000

Cílem projektů ”Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám“ a ”Vzdělávání v hospicové péči“ je
napomoci k rozšíření domácí hospicové péče a jejímu zkvalitňování tak, aby umírající mohli prožít závěr života v domácím prostředí, bez zbytečného utrpení a pokud možno plně a důstojně. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím
kurzů pro pečující, jehož náklady jsou částečně kryty příspěvkem Nadace.
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o.s. LATA
www.lata.cz

Činnost občanského sdružení Lata je zaměřena na poskytování služeb ohroženým dětem a mladým lidem v Praze
a Středočeském kraji. Klientům je poskytována podpora skrze vyškoleného a metodicky vedeného dobrovolníka
a odborná pomoc při zvládání obtížných situací. Lata působí jak v oblasti prevence nežádoucích společenských jevů,
tak v oblasti jejich řešení. Aktivně předchází riziku sociálního selhání klientů a případného vyloučení na okraj společnosti. Ročně Lata pomůže více než 90ti klientům.
Podpořený projekt
Fundraisingová stabilita

Příspěvek v Kč
80 400

Cílem projektu Fundraisingová stabilita je zabezpečení činnosti organizace po stránce finanční, což je nezbytné pro
poskytování výše popisovaných služeb a aktivit našim klientům. Projekt je orientován na fundraising ve smyslu získávání dotací, grantů a darů z veřejných, neveřejných i zahraničních zdrojů pro financování hlavní činnosti organizace.
Příspěvek Nadace je určen na úhradu osobních nákladů fundraisera.
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ACET Česk á republik a, o.s.
www.acet.cz
ACET ČR o. s. je dobrovolným neziskovým sdružením fyzických osob a je součástí světového sdružení ACET International Alliance (www.acet-international.org). ACET International Alliance pracuje v 23 zemích světa. Sdružení ACET
Česká republika pomáhá obyvatelům České republiky tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS.
Podpořený projekt
Zvol si život

Příspěvek v Kč
79 154

”Zvol si život – prevence rizikového jednání“ - přednáška na téma: „Sex, AIDS a vztahy” a další témata prevence rizikového chování mladých lidí. Vyškolení lektoři organizace ACET ČR o.s. navštěvují města v ČR a pořádají veřejné semináře a přednášky pro základní a střední školy, školy pro handicapované mladé lidi, dětské domovy. Projekt pravdivě
informuje mladé lidi o nebezpečí šíření viru HIV, který se zastaví pouze před jednou překážkou a tou je zodpovědnost
každého člověka. Příspěvek Nadace je určen na mzdové náklady lektora působícího v Praze a Středočeském kraji.
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Klub nemocných cystickou fibrózou
www.cfklub.cz
Klub nemocných cystickou fibrózou jako jediná organizace svého druhu v ČR sdružuje takto nemocné. Posláním
Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto
onemocnění. Cílovou skupinou nejsou jen nemocní CF, ale také jejich rodiny a blízcí. Služeb Klubu mohou využívat i ti,
u nichž se diagnóza CF teprve prověřuje.
Podpořený projekt
Výkonný ředitel KNCF

Příspěvek v Kč
75 000

”Výkonný ředitel Klubu CF“ je dvouletý projekt zaměřený na podporu personálního zabezpečení organizace. Od roku
2008 Nadace přispívá na úhradu mzdových nákladů výkonné ředitelky sdružení.
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o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
www.lorm.cz; www.cervenobiledny.cz
Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce z řad odborné i laické veřejnosti o problematiku osob s hluchoslepotou. LORM má vybudovanou v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou.
Podpořený projekt
8. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“

Příspěvek v Kč
75 000

Sbírka pro hluchoslepé ”Červenobílé dny“ - Nadace je dlouhodobým partnerem sbírky. Účelem sbírky je medializovat problém hluchoslepoty a kompenzační pomůcky červenobílé hole, získat prostředky na poskytování služeb a pomoci hluchoslepým klientům o.s. LORM. Příspěvek Nadace je určen na úhradu nákladů souvisejících se sbírkou.
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INTERNETPOR ADNA.CZ
www.ipor adna.cz
Občanské sdružení InternetPoradna.cz vzniklo v roce 2001 za účelem poradenství prostřednictvím internetu. Internetové poradenství je určeno pro osoby se všemi druhy zdravotního znevýhodnění a jejich blízké. Poradenství je
celorepublikové a bezplatné. Mimo toho poskytuje organizace další služby:
odborné sociální poradenství prostřednicvím poradny v Olomouci
službu sociální rehabilitace RESTART – program pro integraci osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem je především podpora uživatelů v samostatnosti, a pomoc při získání a udržení zaměstnání.
Podpořený projekt
Fundraiser pro finanční stabilitu

Příspěvek v Kč
74 370

Cílem projektu Fundraiser pro finanční stabilitu je zlepšení finanční stability organizace. Spočívá v zaměstnání fundraisera, jehož činnost je zaměřena na firemní a individuální fundraising a PR strategii organizace. Příspěvek Nadace je
určen na mzdové náklady fundraisera.

strana 11

strana 12

Zajíček na koni o.s.
www.zajiceknakoni.cz
Občanské sdružení Zajíček na koni působí v oblasti pomoci handicapovaným dětem, mladším dospělým, výjimečně
i dospělým dětem (lidem s handicapem s duší dítěte). Slovem handicap se dle Zajíčka na koni rozumí tzv. viditelné
handicapy – tělesné a duševní, ale i handicapy sociokulturní – děti z národnostních menšin, děti z dětských domovů,
děti ze sociálně velmi slabých rodin. Posláním a cílem organizace je pomáhat výše uvedeným skupinám.
Podpořený projekt
Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče

Příspěvek v Kč
70 000

Projekt ”Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče“ je tábor pro děti s handicapy a jejich rodiny. Nadace svým
příspěvek pomohla již podruhé s úhradou nákladů na ubytování a stravu dětí a rodičů na táboře.

V ýro č n í z p r áva Na da c e Č lo v ěk Č lo v ěku 2 0 0 9

V ýroč ní z p r áva N ad ac e Člověk Č lo v ěku 2 0 0 9

Asociace rodičů a př átel
zdr avotně postižených dětí
Klub Hornomlýnsk á
www.hornomlynsk a.cz
Klub ”Hornomlýnská“ se již od roku 2003, jako člen Asociace rodičů a přátel se zdravotním postižením v ČR, věnuje
systematické a dlouhodobé podpoře rodin pečujících o děti se zdravotním postižením z Prahy a blízkého okolí. Klub
poskytuje službu osobní asistence a odlehčovací službu pro děti s postižením různého stupně a typu ve věku 2 –
15 let. Hlavní snahou je přispět k procesu integrace těchto dětí do běžné společnosti a ulehčit rodinám v jejich náročné
péči o dítě.
Podpořený projekt
Centrum FILIPOVKA - osobní asistence

Příspěvek v Kč
66 560

Projekt Centrum FILIPOVKA - osobní asistence, nabízí službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením.
Službu lze využívat ve třech možných variantách – v domácím prostředí, v běžných typech MŠ a ZŠ a v rámci volnočasových aktivit dítěte. Cílem je dětem zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a zamezit jejich možné izolaci od
kolektivu jejich zdravých vrstevníků. Příspěvek Nadace je určen na mzdy asistentů.
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Ledovec, o.s.
www.ledovec.cz
Posláním Ledovce je nabízet lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem podporu při udržování
a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Ledovec, o.s. je jediným neinstitucionálním poskytovatel
širšího komplexu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Plzni. Služby odborného poradenství,
sociální rehabilitace, chráněné bydlení a denní stacionář jsou poskytovány ve dvou centrech: v Terapeutickém centru
Ledovec a v Poradenském centru Ledovec.
Podpořený projekt
Horusárium

Příspěvek v Kč
50 000

”Horusárium“ je terapeutická truhlářská dílna, kde se klienti pod odborným vedením seznamují se základy truhlářského
a stolařského řemesla a technikami povrchových úprav dřeva. Finanční podpora ze strany Nadace člověk člověku
pomáhala hradit částečný úvazek terapeuta.
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Rodina svaté Zdislavy o.s.
www.rodina-zdislav y.cz
Občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy se snaží pomoci dětem, kterým schází to nejcennější - rodinné prostředí
a teplo domova.
Hlavní práce sdružení se rozvíjí několika směry:
Výstavba již čtvrtého rodinného domku pro pěstounské rodiny, které přijmou sourozenecké skupiny hůře umístitelných opuštěných dětí do své péče
Sociální služby zaměřené na pěstounské rodiny jako celek, na rodiče – pěstouny, na děti přijaté i vlastní.
Sociální program sociálně psychologických her pro děti zaměřený na vývoj zdravé identity, posílení sebedůvěry
dětí, na podporu sociálního začlenění dětí.
Podpořený projekt
Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám

Příspěvek v Kč
50 000

Projekt ”Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“ je realizován prostřednictvím pobytových akcí, na kterých je poskytována vzdělávací a poradenská služba pěstounským rodinám. Již čtvrtým
rokem je příspěvek Nadace určen na úhradu nákladů těchto akcí.
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Dům tří př ání, o.s.
www.dumtripr ani.cz
Dům tří přání působí již osm let v oblasti práce s ohroženými rodinami a rodinami v krizi z Prahy a okolí. Škála problémů klientů je široká - zanedbávání dětí, výchovné problémy, závislost či psychická nemoc rodičů, zneužívání dítěte,
následky dlouhodobých rozvodových sporů, útěky dětí z domova atd. Ročně poskytne organizace podporu zhruba
150 rodinám.
Organizace rodinám nabízí: 1) pobytové služby - provozuje Azylový dům Přemysla Pittra pro děti v Praze 6 Ruzyni
s 10ti lůžky pro děti od 3 do 18 let; 2) ambulantní služby - dlouhodobá podpora rodiny - poradenství, konzultace s psychoterapeutem, diagnostika atd.; 3) terénní sociální služby - sanace a dlouhodobá podpora rodiny v domácím prostředí - doučování dětí, doprovod k odborníkům, sociálně-právní konzultace.
Podpořený projekt
Fundraiser v Domě tří přání

Příspěvek v Kč
37 500

V rámci projektu ”Fundraiser v Domě tří přání“ Nadace již čtvrtým rokem přispěla na úhradu nákladů mzdy fundraiserky zajišťující financování aktivit organizace.
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INEX SDA Brno
www.inexsdabrno.cz
Sdružení INEX-SDA BRNO se prostřednictvím činnosti dobrovolníků zaměřuje na projekty primární a sekundární
prevence poruch chování a realizuje preventivní a volnočasové projekty pro děti a mládež a to jak samostatně, tak
i ve spolupráci s jinými subjekty. Organizace realizuje projekty: Cipísek ( víkendové výlety a letní tábory pro cílovou
skupinu se zaměřením na zlepšení schopnosti dětí vycházet mezi sebou, být soběstačnější a zodpovědnější ), Veselá
škola ( projekt pro děti s problémy v chování na ZŠ v Brně-Líšni ), Modré dobrovolnictví (propagace dobrovolnictví a
informační centrum ), S chutí do toho ( projekt volnočasových klubů malé kopané) a individuální projekt Pět P ( projekt
individuální podpory jeden k jednomu ).
Podpořený projekt
S chutí do toho – malá kopaná

Příspěvek v Kč
25 000

Projekt ”S chutí do toho“ zahrnuje tři kluby malé kopané pro děti a mládež ze znevýhodněného prostředí. Nadace
tento projekt podpořila již druhým rokem.
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OS MIK ÁDO
www.osmik ado.cz
OS Mikádo je dobrovolnická nezisková organizace, která pomáhá dětem z dětských domovů, azylových domů a ze
sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání a mimoškolních aktivit.
Podpořený projekt
Škola doma

Příspěvek v Kč
25 000

Projekt Škola doma je zaměřený na individuální doučování dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Realizuje se přímo v rodinách dětí, kam jednou týdně dojíždí vybraní lektoři. Dítěti lektor pomáhá se zvládnutím obsahu látky konkrétních předmětů a s celkovou přípravou do školy. Příspěvek Nadace je určen na mzdy lektorů.
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OS TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
www.totem-rdc.cz
Posláním OS TOTEM – regionálního dobrovolnického centra je propagace a šíření myšlenky dobrovolné pomoci,
rozvoj dobrovolnictví v plzeňském regionu a realizace sociálně aktivizačních služeb. Činnost OS Totem - RDC probíhá
v několika liniích:
Sociálně aktivizační projekty pro seniory
Projekty pro rodiny, děti a mládež
Mezigenerační projekty
Vysílání dobrovolníků do organizací se zaměřením na sociální služby
Seznamování veřejnosti s pojmem dobrovolnictví a možnostmi dobrovolné činnosti v plzeňském regionu
Podpořený projekt
Akademie třetího věku

Příspěvek v Kč
19 200

Projekt ”Akademie třetího věku“ nabízí přednášky, dílny, praktické činnosti, výlety, exkurze vedoucích k aktivizaci a
vzdělávání seniorů. Příspěvek Nadace je určen na úhradu mzdových nákladů lektorů.
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Centrum pro zdr avotně postižené
Pardubického kr aje
www.czp-pk.cz
Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených spoluobčanů a k jejich integraci do společnosti. Mezi hlavní činnosti patří: základní a odborné poradenství, osobní asistence těžce zdravotně postiženým,
půjčování a prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, poradenství pro sluchově postižené, bezplatný pronájem provozní místnosti organizacím, které pracují se zdravotně postiženými lidmi, provoz internetové kavárny pro
zdravotně postižené s možností školení ze základní obsluhy PC.
Podpořený projekt
Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené

Příspěvek v Kč
13 440

Projekt ”Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené“ je realizován v bezbariérové budově Centra pro zdravotně postižené. Kroužek navštěvuje v průměru 8 – 10 převážně dospělých klientů s různým zdravotním postižením (tělesným,
duševním, mentálním, atd.). Hlavním cílem projektu je integrace zdravotně postižených do společnosti a vytvoření
jejich vztahu k práci a kultuře. Příspěvek Nadace je určen na mzdové náklady vedoucího kroužku.
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Asociace rodičů a př átel
zdr avotně postižených dětí v ČR, o.s.
klub Velké Meziříčí
www.asociacevm.cz
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. má celorepublikovou působnost a prostřednictvím
svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Klub Velké Meziříčí pomáhá 35 rodinám pečujících o různě zdravotně postižené děti. Klub usiluje o výchovu, vzdělání
a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti
rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.
Podpořený projekt
Tvořivé dílny 2010

Příspěvek v Kč
10 000

Projekt ”Tvořivé dílny 2010“ nabízí rodinám s postiženými dětmi atraktivní volnočasovou aktivitu, která je zároveň
spojená a terapeutickou technikou. V rámci podpořeného projektu Nadací člověk člověku se uskuteční čtyři „tvořivé
dílny“, které budou tématické zaměřené dle ročního období.
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Roční účetní závěrk a 2009
Rozvaha ke dni 31. 12. 2009
AKTIVA (v tisicích Kč)
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k 1.1.

Stav k 31. 12.

489

503

13

13

A. II. 4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

13

13

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

485

503

485

503

A.III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV.

Oprávky k dlohodobému majetku celkem

-9

-13

A. IV. 7.

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

-9

-13

B.

Krátkodobý majetek celkem

22,397

22,203

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

22,397

22,191

B. III. 1.

Pokladna

B.III. 3.

Účty v bankách

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

Aktiva celkem
PASIVA (v tisicích Kč)

1

1

22,396

22,190

0

12

0

12

22,886

22,706

Stav k 1.1.

Stav k 31. 12.

A.

Vlastní zdroje celkem

22,839

22,687

A. I.

Jmění celkem

22,378

21,850

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. I. 2.

Fondy z přijatých darů

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.II.
A.II. 1.

500

500

21,892

21,347

-14

3

Výsledek hospodaření

461

837

Účet výsledku hospodaření

xxx

376

A.II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

461

xxx

A. II. 3.

Nerozdělený zisk

0

461

B.

Cizí zdroje celkem

47

19

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

47

19

B. III. 8.

Daň z příjmů

42

19

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem

5

0

22,886

22,706
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Výk az zisku a ztr áty za rok 2009
A. NÁKLADY (v tisicích Kč)
A. I.

Spotřebované nákupy celkem

2

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

2

A. II.

Služby celkem

104

A. II. 8.

Ostatní služby

104

A. IV.

Daně a poplatky celkem

0

A. IV. 16.

Ostatní daně a poplatky

0

A. V.

Ostatní náklady celkem

2
2

A. V. 24.

Jiné ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

3

A. VI. 25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

3

Náklady celkem

111

B. VÝNOSY (v tisicích Kč)
B. IV.

Ostatní výnosy celkem

494

B. IV. 15.

Úroky

494

B. IV. 17.

Zúčtování fondů

B. V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

B. V. 24.

Výnosy z dlouhodobého finannčího majetku

Výnosy celkem

0
12
12
506

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (v tisicích Kč)
C. I. 34.

Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

395
19
376
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Všeobecné informace
Nadace člověk člověku („Nadace“) byla v souladu s ust. § 3 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech
zřízena smlouvou o zřízení nadace dne 30. 3. 2006. Zřizovateli Nadace jsou Ing. Michal Šnobr a Ing. Martin Batěk. Po
svém zřízení byla Nadace dne 14. 6. 2006 zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
v oddíle N, vložka 589. Sídlo nadace je Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8.
Posláním Nadace je vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu a vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi.
Nadace rovněž podporuje projekty v oblasti:
výchovy, vzdělávání a sportu
zdravotní péče
využití volného času dětí a mládeže
pomoci handicapovaným a sociálně slabým lidem

Orgány nadace
Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2009:
Předsedkyně:
Ing. Šárka Šnobrová
den vzniku funkce: 14. června 2006
					
den zániku funkce: 14. června 2009
					
den vzniku funkce: 15. června 2009
Členka:		
JUDr. Ivana Kohoutová
den vzniku funkce: 15. června 2007
Členka:		
Ing. Kateřina Baťková
den vzniku funkce: 15. června 2008
							
Člence správní rady Ing. Šárce Šnobrové skončilo 14. 6. 2009 funkční období. Na návrh zakladatelů Nadace byla
správní radou opětovně zvolena do funkce.
Jménem Nadace jednají vždy nejméně dva členové správní rady. Podepisování za Nadaci se děje tak, že k názvu
Nadace připojí své podpisy osoby oprávněné za Nadaci jednat.
Revizor Nadace k 31. prosinci 2009:
Ing. Petr Škoda				

den vzniku funkce: 14. června 2006

Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2009 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.
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Účetní postupy
a) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví Nadace a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny
postupy, které mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení vyplývá z platných právních předpisů. Nadace neuskutečňovala v roce 2009 žádné transakce v cizí
měně a neměla žádný majetek ani závazky v cizí měně.
b) Dlouhodobý finanční majetek
Podílové listy jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou
hodnotou. Zisky popř. ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření nadace až do doby realizace
a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastních
zdrojích nadace.
c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje, pokud
jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací
cena převyšuje 10 000,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek
v ceně 40 000,- Kč a vyšší je odepisován metodou rovnoměrných ročních odpisů na základě předpokládané životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 000,Kč je odepisován po dobu 4 let.
d) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary jsou

posuzovány individuálně podle jejich účelu, uvedeného
v darovací smlouvě. Přijaté nadační dary účelově určené
na poskytování nadačních příspěvků a dary, které nejsou
účelově určeny, jsou účtovány do fondů z přijatých darů.
Přijaté nadační dary účelově určené na správu Nadace
se účtují do výnosů.
e) Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci nadačních
příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondu
z přijatých darů. Podle statutu Nadace celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí převýšit
20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
f) Sledování nákladů a výnosů
Nadace vyvíjí svoji činnost pouze v rámci hlavní činnosti, hospodářskou činnost nevyvíjí. V rámci hlavní činnosti
jsou zvlášť sledovány náklady na správu Nadace.
g) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem
a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující
důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému
dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky dojde k významným událostem
zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém
dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale
nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
POŘIZOVACÍ CENA
1.1.2009 (tis. Kč) Přírůstky (tis. Kč) Vyřazení (tis. Kč) 31.12.2009 (tis. Kč)
Samost. movité věci a soubory movitých věcí

13

0

0

13

OPRÁVKY
1.1.2009 (tis. Kč)
Samost. movité věci a soubory movitých věcí

9

Odpisy (tis. Kč) Vyřazení (tis. Kč) 31.12.2009 (tis. Kč)
4

0

13

O dlouhodobém nehmotném majetku nebylo v roce 2009 účtováno, neboť Nadace žádný takový majetek nepořídila.
Nadace využívá za účelem zajištění svých provozních potřeb movitý majetek a nebytové prostory na základě uzavřených nájemních smluv.
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Dlouhodobý finanční majetek
Počet podílových listů
Stav k 1. 1. 2009

0.990

0

0.036

18

490580

1.026

503

Změna
Stav k 31. 12. 2009

Hodnota 1 podílového listu (Kč) Hodnota podílových listů celkem (tis. Kč)

490580

485

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podílovými listy fondu ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s. člen
skupiny ČSOB, otevřený podílový fond. Nadace obdržela za rok 2009 podíl na zisku fondu – dividendu v celkové výši
12,9 tis.Kč.

Vlastní zdroje
a) Vlastní jmění
Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým vkladem zřizovatelů Nadace. Vlastní jmění bylo v roce 2006 složeno na zvláštním účtu, vedeném u Československé obchodní banky, a.s. Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč bylo použito
na nákup podílových listů fondu ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s. členka skupiny ČSOB, otevřený podílový fond. Počet vlastněných podílových listů: 490 580 ks. S vlastním jmění lze disponovat, včetně změn jeho věcné
skladby, avšak pouze v souladu s cílem Nadace a s péčí řádného hospodáře.
b) Přehled žměn ve vlastních zdrojích
Vlastní jmění Fondy z přijatých
(tis. Kč)
darů (tis. Kč)
Stav k 1. 1. 2009

Oceňovací
Výsledek
Vlastní zdroje
rozdíly (tis. Kč) hospodaření (tis. Kč) celkem (tis. Kč)

500

21,892

-14

461

Přecenění finančního majetku

0

0

17

0

17

Přijaté nadační dary

0

525

0

0

525

Peněžně uhrazené nadační
příspěvky

0

-1,070

0

0

-1,070

Výsledek hospodaření

0

0

0

376

376

Zúčtování fondů
Stav k 31. 12. 2009

22,839

0

0

0

0

0

500

21,347

3

837

22,687

c) výplata nadačních přízpěvků
Nadace v roce 2009 vyplatila v peněžní formě nadační příspěvky v celkové výši 1.092.234,-Kč. Zároveň byla Nadaci
v roce 2009 vrácena část nadačního příspěvku poskytnutého v roce 2008 ve výši 22.040,-Kč.

ZÁVAZKY

Nadace vykazovala k 31. prosinci 2009 závazky v celkové výši 19 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč představuje závazek z titulu
daně z příjmů.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Nadace zaúčtovala na účet příjmů příštích období dividendu za rok 2009, která byla nadaci připsána na účet až
v roce 2010.
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Přehled dárců a přijatých nadačních darů
DÁRCE

částka v Kč

Jiří Černý

10,000

Ateliér Čichoň s.r.o.

10,000

Luděk Pochman

10,000

CK Milena Matkovičová

10,000

Mgr. Libor Dubský

10,000

Fashion Stores s.r.o.

10,000

Mgr. Tomáš Šídlo

25,000

Fundum Invest a.s.

10,000

Pavlína Zárubová

Christopher Robin s.r.o.

25,000

TEP a.s.

25,000

Ing. Martin Batěk

90,000

Vrchlabská teplárenská, s.r.o.

25,000

Ing. Martin Holub

30,000

Zdeněk Herald

10,000

Ing. Michal Šnobr

90,000

ZRUP Příbram a.s.

25,000

Ing. Petr Škoda

10,000

dary od dárců, kteří požadují zachování anonymity

Ing. Roman Kotecký

35,000

Přijaté dary celkem

500

65,000
525,500

Přehled příjemců nadačních příspěvků
název organizace

sídlo

IČ

částka v Kč

Zajíček na koni o.s.

Doležalova 1045, Praha 9

26986558

70,000

Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.

Kudrnova 22/95, Praha 5

45249440

75,000

Husitský dětský domov s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami

Dubenec 22, Příbram

27380297

-22,040

Dům tří přání

Karlovarská 337/18, Praha 6-Ruzyně

26544431

37,500

Ledovec, o.s.

Ledce 1,Ledce

26517051

50,000
100,000

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Neumannova 144, Prachatice

70853517

Kolpingova rodina Praha 8

Bohnická 32/3, Praha 8-Bohnice

49367404

141,610

Fond ohrožených dětí

Na Poříčí 6, Praha 1

00499277

100,000

ACET ČR o.s.

ČSA 492, Chrudim

49439910

79,154

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí

Černá 47, Měřín

48896748

10,000

o.s.InternetPoradna.cz

Krapkova 3, Olomouc

26533952

74,370

Rodina sv. Zdislavy

Solanec pod Solaněm 395, Hutisko-Solanec

65469623

50,000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s. Klub Hornomlýnská

Hornomlýnská 1255/6, Praha 4

75036711

66,560

o.s. LORM - Společnost pro hluchoslepé

Zborovská 62, Praha 5

45246068

75,000

Centrum pro zdarvotně postižené
Pardubického kraje

Bělehradská 389, Pardubice-Polabiny

26594625

13,440

INEX - SDA Brno

Anenská 10,Brno

75053471

25,000

občanské sdružení MIKÁDO

Rašínovo nábřeží 56, Praha 2

26675251

25,000

LATA - Programy pro ohroženou mládež

Zvolenská 8, Praha 4

60447800

80,400

OS TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

Rokycanská 44, Plzeň

69966303

Nadační příspěvky celkem

19,200
1,070,194
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ČLENĚNÍ VÝNOSŮ
(tis. Kč)

2009 Celkem

2009 z toho správní činnost

494

494

Úroky
Zúčtování fondů

0

0

Přijaté dividendy

12

12

506

506

Výnosy celkem

Nadace nevykonávala v roce 2009 žádnou hospodářskou činnost a nedosahovala z takové činnosti žádných výnosů.

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
(tis. Kč)

2009 Celkem

Spotřeba materiálu

2009 z toho správní činnost

2

2

104

104

Ostatní daně a poplatky

0

0

Jiné ostatní náklady

2

2

Odpisy

3

3

111

111

Služby

Náklady celkem

Zhodnocení nákladového kritéria

Nadace vyplatila v roce 2009 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 1.070.194 Kč. Náklady na správu Nadace
v roce 2009 činily 111.497 Kč, což představuje 10,42 % z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků v tomto
období. Statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu Nadace ve výši 20 % hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků tak bylo v roce 2009 dodrženo.

Zaměstnanci

Nadace nezaměstnávala v roce 2009 žádné zaměstnance.

Potencionální závazky

Nadace neevidovala žádné potencionální závazky k 31. prosinci 2009.

Následné události

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci
2009.

Účetní závěrk a byla schválena spr ávní r adou Nadace dne 25. 3. 2010.

Ing. Šárka Šnobrová
předsedkyně správní rady

Ing. Kateřina Baťková
členka správní rady
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Výrok
auditor a
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE NADACE ČLOVEK ČLOVĚKU
název nadace: Nadace člověk člověku
sídlo nadace: Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4 - Kunratice
internetové stránky: www.nadaceclovekcloveku.cz
E-mailová adresa: email@nadaceclovekcloveku.cz
Nadace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N vložka 589.
Zápis nabyl právní moci dne 14. 6. 2006. Nadaci bylo přiděleno IČO 274 60 355
Správní rada nadace: Ing. Šárka Šnobrová, Ing. Kateřina Baťková, JUDr. Ivana Kohoutová
Revizor: Ing. Petr Škoda
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